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1. USTROJ CIVILNE ZAŠTITE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju, Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi
civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje i Odlukom Županijske skupštine Ličko-senjske
županije osnova se:
1. Zapovjedništvo civilne zaštite Ličko-senjske županije (Rješenje o imenovanju
Zapovjedništva civilne zaštite Ličko-senjske županije (Klasa: 810-03/09-01/06, Urbroj:
2125/1-01-09-03 od 27.7.2009.) (Popis u Prilogu 1. Plana pozivanja Zapovjedništva
civilne zaštite Ličko – senjske županije)
2. Postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene Ličko-senjske županije (Odluka o
osnivanju i ustroju Postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Ličko-senjske
županije (Klasa: 810-01/11-01/04, Urbroj: 2125/1-01-11-03 od 26.7.2011.).(Popis u
Prilogu 3.)
3. Voditelji skloništa i njihovi zamjenici
1. Zapovjedništvo civilne zaštite Ličko-senjske županije
Zapovjedništvo civilne zaštite Ličko-senjske županije broji 6 članova.
Popis zapovjedništva civilne zaštite dan je u Prilogu 1.
2. Postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene
Postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene sastoje se od 44 pripadnika.
Specijalističke postrojbe civilne zaštite Ličko-senjske županije služe kao potpora za
provođenja mjera zaštite i spašavanja, čija je redovna djelatnost zaštita i spašavanje te za
provođenje mjera civilne zaštite.
Specijalističke postrojbe civilne zaštite Ličko-senjske županije prikazane su u sljedećoj tabeli:
Specijalističke postrojbe Ličko-senjske Županije
Postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz vode
Postrojbe civilne zaštite za logistiku
UKUPNO

Broj pripadnika
18
26
44

Postrojbe civilne zaštite nisu opremljene materijalno – tehničkim sredstvima potrebnim za
provođenje akcija zaštite i spašavanja.
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3. Voditelji skloništa i njihovi zamjenici (Prilog 3.)
Zborno mjesto: Ispred skloništa za koje su zaduženi
Način mobilizacije: Voditelji skloništa nisu u nadležnosti Županije. Pozivanje i aktiviranje
voditelja skloništa vrši se po nalogu gradonačelnika i općinskih načelnika, faks-om, e-mail,
mob. vezom, osobnim uručenjem (putem teklića), ili putem nadležnog ŽC 112.

2. POPUNA OBVEZNICIMA I MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA ZA
RAD
Popuna obveznicima civilne zaštite provodi se temeljem Odluke o ustroju postrojbi i drugih
snaga civilne zaštite, a putem nadležnog PUZS i nadležnog tijela za obranu.
Postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene popunjavaju se raspoređivanjem vojnih
obveznika i drugih građana. Popunu i raspoređivanje obveznika postrojbi civilne zaštite na
temelju zahtjeva nadležnog tijela Ličko-senjske županije obavlja Područni ured za zaštitu i
spašavanje Gospić.
Opremanje postrojbe civilne zaštite vrši se kontinuirano iz sredstava Ličko-senjske županije,
sukladno godišnjim smjernicama za izgradnju sustava zaštite i spašavanja i predstavlja
višegodišnji proces. Do opremanja pripadnici postrojbe koristiti će osobnu odjeću i obuću, a
u djelovanju sredstva i opremu Vatrogasne zajednice i drugih operativnih snaga zaštite i
spašavanja s kojima djeluju. Sukladno popunjavanju postrojbe civilne zaštite koriste vlastitu
opremu na održavanju kod JVP-a te skupnu opremu postrojbe u skladištu.

3. POZIVANJE I MOBILIZACIJA SNAGA CIVILNE ZAŠTITE
3.1.

Pozivanje i mobilizacija Zapovjedništva civilne zaštite Ličko-senjske
županije

Pozivanje i aktiviranje Zapovjedništva civilne zaštite Ličko-senjske županije izvršiti će se po
Planu pozivanja i aktiviranja Zapovjedništva civilne zaštite Ličko-senjske županije kojeg je
donio Župan Ličko-senjske županije (KLASA: 810-03/14-01/05,URBROJ:2125/1-04-14-01od
22.svibnja 2014, Prilog 1.). Postrojbe se mobiliziraju, pozivaju i aktiviraju po nalogu Župana,
na zahtjev Županijskog zapovjednika civilne zaštite, a neposredni izvršitelj mobilizacije je
Ličko-senjska županija ili Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić.
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Pozivanje i mobilizacija Tima civilne zaštite specijalističke namjene i
materijalno-tehničkih sredstava

Pozivanje pripadnika Tima civilne zaštite sukladno članku 10. Pravilnika o mobilizaciji i
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN broj 40/08 i 44/08) vrši se:
mobilizacijskim pozivima preko PUZS Gospić; javnim pozivom putem medija (prioritetno
Hrvatski radio - Radio Gospić d.o.o.) te i telefonom zapovjednika.
Jedan primjerak popisa postrojbi civilne zaštite Županije s popunom obveznicima civilne
zaštite i materijalno - tehničkim sredstvima čuva se u nadležnoj službi Ličko-senjske županije,
drugi primjerak u DUZS – Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Gospić i treći primjerak u
gradu/općini iz kojeg se vrši popuna postrojbe.
Postrojbe se mobiliziraju, pozivaju i aktiviraju po nalogu Župana, na zahtjev Županijskog
zapovjednika civilne zaštite, a neposredni izvršitelj mobilizacije je Ličko-senjska županija ili
Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić.
Prihvat ljudstva imenovanih u Zapovjedništvo civilne zaštite kao i pripadnike Postrojbe
civilne zaštite na zbornom mjestu obavlja zapovjednik Zapovjedništva ili njegov zamjenik.
Materijalno tehnička sredstva i oprema civilne zaštite nabavljaju se kontinuirano svake
godine u skladu sa Smjernicama razvoja sustava zaštite i spašavanja Ličko-senjske županije za
tekuću godinu.
Postupak pozivanja Tima civilne zaštite korištenjem teklićkog sustava

Na prijedlog Stožera ili samostalno Župan može odlučiti da je potrebno pozvati Tim civilne zaštite
specijalističke namjene Ličko-senjske županije. Mobilizacija Tima počinje s rukovoditeljem mobilizacije i
njegovim zamjenikom koji će pozvati tekliće zbog preuzimanja mobilizacijskih poziva i dostavljanja istih
teklićima Tima civilne zaštite. Mobilizacijski pozivi nalaze se kod rukovoditelja mobilizacijom.

POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE SPECIJALISTIČKE NAMJENE
Teklići
Pozvat će se telefonom teklići – raznosače poziva za pozivanje postrojbe civilne zaštite
specijalističke namjene da preuzmu omotnice s pozivima. U nemogućnosti pozivanja telefonom
teklići Županije dostaviti će omotnice s pozivima teklićima postrojbe civilne zaštite
specijalističke namjene na njihove kućne adrese. Teklići raznosači poziva postupaju sukladno
Naputku za tekliće raznosače poziva.

Na mjestu okupljanja pripadnika Tima civilne zaštite specijalističke namjene Zapovjednici
skupina vrše prozivku pripadnika.
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Po dolasku na mjesta okupljanja Zapovjednici skupina izvješćuju Zapovjednika Tima o
odazivu pripadnika civilne zaštite.
Detaljne upute za tekliće za provedbu mobilizacije nalaze se u omotnicama s pozivima koji se
nalaze kod rukovoditelja mobilizacije.
Lokacija za materijalno tehnička sredstva za popunu Tima civilne zaštite specijalističke
namjene odredit će se nakon nabavke sredstava za Tim civilne zaštite specijalističke
namjene.

4. MJERE ZAŠTITE
Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju
moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta
prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i
mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom
planiranju.

4.1.

Mjere sklanjanja

Sklanjanje stanovništva je hitna mjera civilne zaštite koja se provodi u periodu upozoravanja
na nadolazeću opasnost i kod nastanka katastrofe ili velike nesreće uzrokovane tehničkotehnološkim nesrećama u gospodarskim objektima i u prometu, nuklearnim i radiološkim
nesrećama, epidemiološkim i sanitarnim nesrećama.
Ova mjera može pružiti potpunu ili zadovoljavajuću zaštitu tijekom rane faze nesreće i
relativno lako se provodi kada traje kraće. Sklanjanje je i organizirana mjera civilne zaštite u
sustavu zaštite i spašavanja koja se provodi na razini jedinica lokalne samouprave (gradovi i
općine) uz pomoć Povjerenika civilne zaštite i aktivista Društva crvenog križa Ličko-senjske
županije. Planskim pristupom moguće je postići i veću razinu prevencije kao i umanjivanje
veličine štete.
Sklanjanje stanovništva u Ličko-senjskoj županiji vršiti će se u slučajevima:
-

najave orkanskih vjetrova,
tehničko-tehnoloških opasnosti,
ratne opasnosti i terorizma.

a) Pregled skloništa po vrsti i kapacitetu
Na području Ličko-senjske županije u vlasništvu pravnih osoba nalazi se 10 skloništa osnovne
zaštite. Za provođenje navedenih zadaća zaduženo je stanovništvo gradova i općina, upute
daju povjerenici civilne zaštite. (Prilog 13.)
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Osim navedenih skloništa sklanjanje stanovništva riješit će se uporabom podrumskih,
zaštićenijih suterenskih prostorija, podzemnih garaža, postojećih obiteljskih skloništa u
individualnoj stambenoj izgradnji te prirodnim i drugim vrstama zaklona.
Podrumske zaklone u zajedničkim stambenim građevinama treba očistiti, pripremiti i
prilagoditi za sklanjanje. Po potrebi izvršiti će se potpora stropne konstrukcije s daskama
(fosnama) i odgovarajućim podupiračima. Isto tako izvršiti će se pojačanje ili zaštita ulaza te
zaštita svih otvora (prozora) na odgovarajući način.
Za provođenje navedenih zadaća zaduženo je stanovništvo gradova i općina, upute daju
povjerenici civilne zaštite.

4.2.

Mjera evakuacije

Evakuacija stanovništva u Ličko-senjskoj županiji vršiti će se u slučajevima sljedećih ugrozasukladno procjeni ugroženosti:
-

poplava
proloma hidroakumulacijskih brana
prirodnih ugroza (najave orkanskih nevremena i olujnih vjetrova),
ratne opasnosti i terorističke prijetnje.
velikih požara otvorenog i urbanog prostora1
potresa najjačeg intenziteta
tehničko-tehnoloških ugroza

a) Pregled kapaciteta i standardnih operativnih postupaka

Operativni postupak je sljedeći:
Prema procjeni nositelja zaštite i spašavanja tijekom mjera upozoravanja dobivenih od
nadležnih institucija, župan uz konzultaciju sa Stožerom zaštite i spašavanja donosi odluku o
provođenju evakuacije stanovništva, materijalnih dobara i životinja s određenog područja
ovisno o događaju.
Odluka se prenosi sredstvima javnog ili sredstvima lokalnog priopćavanja, a može se prenijeti
i sustavima za uzbunjivanje, davanjem znaka nadolazeća opasnost i govornim informacijama.
Također odluka se može prenijeti i putem povjerenika civilne zaštite za određeno područje ili
dijelove naselja odnosno za područje pojedinog mjesnog odbora.
O provođenju evakuacije izvješćuju se nositelji provođenja, koji će aktivirati svoje ekipe za
prihvat evakuiranog stanovništva u planirane objekte i prostore.
Paralelno s dostavom obavijesti o provođenju evakuacije, pokreće se aktiviranje sustava
evakuacije od Župana ili načelnika Stožera zaštite i spašavanja i pravne osobe s prometnim
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sredstvima za prijevoz stanovništva, kao i Policijske postaje Gospić poradi reguliranja
prometa i osiguranja provođenja evakuacije te zaštite imovine osoba koje su napustile
područje.

b) Organizacija i operativne snage za provođenje evakuacije

Evakuacija/samoevakuacija stanovništva započinje nakon utvrđene opasnosti i zapovijedi za
evakuaciju od Župana Ličko-senjske županije. Evakuacija stanovništva provoditi će se
uglavnom osobnim vozilima građana.
Za početak provođenja evakuacije angažirati će se povjerenici civilne zaštite i mjesnih odbora
putem nadležnih stožera zaštite i spašavanja i zapovjedništva civilne zaštite gradova i općina.
Nakon mobilizacije, provođenje evakuacije izvršiti će postrojbe civilne zaštite gradova i
općina s ugroženog područja i Tim civilne zaštite specijalističke namjene.
Navedena evakuacija i upućivanje snaga za zaštitu i spašavanje na ugrožena područja izvršiti
će se u slučaju kada za takvu vrstu evakuacije postoji dovoljno vremena, u slučaju
nemogućnosti organizirane evakuacije stanovništvo će izvršiti samoevakuaciju s ugroženog
područja.

c) Pregled osoba koje podliježu evakuaciji

-

trudnice
majke s djecom do 7 godina
djeca do navršenih 15 godina
bolesni, nemoćni, nepokretne osobe
osobe s posebnim potrebama i osobe starije od 75 godina života.

Ostali stanovnici izvršiti će samoevakuaciju, koristeći vlastita prometna sredstva i putove za
evakuaciju koji su im preporučeni.
Županu su za provođenje evakuacije dostupne i druge operativne snage i nositelji,
prvenstveno postrojba CZ, komunalna društva, JVP-i DVD-i ukoliko nisu angažirani na
određenim zadacima, kao i za poslove prijenosa invalidnih i nepokretnih osoba te pomoći
starijim osobama i djeci.

d) Pregled mjesta prikupljanja i prihvata (Prilog 14.)

Planovima zaštite i spašavanja gradova i općina predviđene su lokacije za prikupljanje i
prihvat ugroženog stanovništva od mogućih ugroza.
U slučaju nemogućnosti prihvata stanovništva na predviđenim prostorima utvrđenim
planovima zaštite i spašavanja gradova i općina, lokacije za prihvat ugroženog stanovništva
odrediti će Stožer zaštite i spašavanja Ličko- senjske županije prema raspoloživim
kapacitetima.
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Ekipe za prihvat ugroženog stanovništva čine ekipe GDCK, Centara za socijalnu skrb, domari i
pomoćno osoblje – zaposlenici ustanova u koje se smješta ugroženo stanovništvo.

e) Pregled pravaca i prometnica za evakuaciju

Sve lokalne i županijske ceste u području Županije su neoštećene, i osiguravaju evakuacijsku
prohodnost.
Po zapovjedi o provođenju evakuacije povjerenici za CZ ili pripadnici CZ-a zaduženi za
provođenje evakuacije sa mjesta okupljanja, organiziraju osobe koje će se evakuirati,
raspoređuju ih po vozilima i mjestima gdje se evakuiraju, izrađuju, ili usuglašavaju popise
osoba koje se evakuiraju. Pored povjerenika i pripadnika CZ-a u provođenje evakuacije
uključuju se i vlasnici prijevoznih sredstava prema popisu.
Pravce evakuacije zavisno od nastale situacije ugroženog područja odredit će Stožer Zaštite i
spašavanja u suradnji s Policijskom upravom Ličko – senjskom odnosno nadležnom
policijskom postajom na području Županije.
f) Zdravstveno i drugo osiguranje (Prilog 5., 6.,8. i 9.)

Na mjestima prikupljanja i tijekom evakuacije u granicama Ličko-senjske županije,
zdravstveno osiguranje vršiti će zdravstveni timovi opće medicine (raspoređivanje timova po
mjestima prikupljanja odnosno prihvata). Ukoliko se evakuacija provodi van područja
Županije zdravstvenu zaštitu u mjestu prihvata osiguravaju timovi locirani na mjestu
zbrinjavanja.
Gradsko društvo crvenog križa Gospić osigurati će dodatne količine odjeće i obuće iz vlastitih
izvora ili prodajne mreže.
g) Organizacija veterinarske evakuacije (Prilog 7.)

Veterinarsku evakuaciju provesti će veterinarske ambulante na području Ličko-senjske
županije. Potporu evakuaciji mogu dati postrojbe civilne zaštite, DVD, komunalna poduzeća
te udruge.

4.3.

Mjere zbrinjavanja

Potrebu za zbrinjavanjem imaju sve kategorije stanovnika koje su evakuirane u slučajevima
određenih ugroza unutar ili van područja jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, kao i stanovništvo koje je ostalo u svojom prebivalištu bez osnovnih uvjeta za
život i kojima je potrebna tuđa pomoć i skrb.
a) Pregled nositelja, kapaciteta i zadaća po nositeljima
Nositelji zbrinjavanja stanovništva na području Ličko-senjske županije su:
- Gradska društva Crvenog križa na području Županije
- Centri za socijalnu skrb na području Županije
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Domovi zdravlja u Ličko-senjskoj županiji (Gospić, Otočac, Senj, Novalja, Korenica) sa
pripadajućim ambulantama
Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije
Caritas Ličko-senjske županije
Udruge na području Ličko-senjske županije
Vatrogasna zajednica Ličko-senjske županije
Pravne osobe za pripremu hrane, prijevoz stanovnika
Postrojbe civilne zaštite
Sredstva javnog priopćavanja- lokalna sredstva javnog priopćavanja

Zadaće nositelja:
Društva crvenog križa Ličko – senjske Županije (Prilog 10.)
- organiziraju razmještaj u objektima namijenjenim za smještaj evakuiranog
stanovništva, organiziraju postavljanje ležajeva, uređenje prostora, određuje dežurne
osobe, organiziraju dobavu hrane i pića,
- surađuju sa Stožerom zaštite i spašavanja Županije i drugim mjerodavnim osobama,
- ustrojavaju potrebnu evidenciju osoba na zbrinjavanju i dostavljaju obavijesti za
medije i službu traženja osoba.
Centri za socijalnu skrb (Prilog 9.)
- uspostavljaju usku suradnju u provedbi zadaća sa organizacijom Crvenog križa u
materijalnom i drugom osiguranju potreba osoba koje podliježu zbrinjavanju.
Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije (Prilog 6.)
- pruža zdravstvenu i psiho-socijalnu njegu osobama na zbrinjavanju i prema potrebi,
upućuje ih u specijalizirane zdravstvene ustanove.
Udruge Županije
- pomažu u zadovoljavanju potreba osoba na zbrinjavanju, pripremi i podjeli hrane,
opsluživanju, kao i u organizaciji društvenog života i sadržaja.

Vatrogasna zajednica Ličko-senjske županije (Prilog 4.)
- sudjeluje u dobavi potrebnih količina pitke i tehničke vode, prijenosu i transportu
bolesnih o nemoćnih osoba i drugo.
Pravne osobe za pripremu hrane
- organiziraju i vrše pripremu hrane za osobe na zbrinjavanju i aktivirane snage zaštite i
spašavanja, svojim i vozilima drugih snaga (prijevoznika) osiguravaju dostavu hrane i
drugo.
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Postrojbe CZ specijalističke namjene Županije
- pomažu u podizanju šatorskih kapaciteta ako su isti potrebni, instaliranju potrebne
opreme za funkcionalnost objekata zbrinjavanja, pomažu drugim operativnim
snagama.
Komunalna poduzeća (Prilog 11.)
- pomažu u potrebnim radnjama zbrinjavanja, osiguranju sanitarnih uvjeta u objektima
zbrinjavanja i drugo.
Sredstva priopćavanja
- osiguravaju pravodobne i točne informacije osobama na zbrinjavanju, prenose
obavijesti javnosti i rodbini, senzibiliziraju javnost. Hrvatski radio - Radio Gospić
d.o.o., Radio Senj d.o.o. i Hrvatski radio Otočac d.o.o. kao službene radio postaje na
koje su stanovnici upućeni, uz službene i usmjeravajuće obavijesti utjecati će i na
organizaciju društvenog života i sadržaja.
b) Organizacija i operativne snage
Operativne snage za zbrinjavanje navedene su u prethodnom poglavlju.
Potrebu za zbrinjavanjem stanovništva nakon evakuacije, utvrđuje Stožer zaštite i spašavanja
Ličko-senjske županije, prijedlogom Županu da se izvrši angažiranje nositelja i operativnih
snaga određenih za zbrinjavanje.
Nalozi za aktiviranje nositelja prenose se putem Stručne službe Ličko-senjske županije ili
putem nadležnog centra 112.
Osnovni nositelj provođenja zbrinjavanja u kontaktu je s nadležnim Stožerom zaštite i
spašavanja, na kojoj razini se osigurava usklađeno djelovanje ostalih nositelja kao i potreba
angažiranja dodatnih snaga i sredstava.
c) Prikaz mjesta i lokacija na kojima će se provoditi zbrinjavanje
Mjesta za zbrinjavanje stanovništva u stacionarnim objektima na području Ličko-senjske
županije prikazana su u Prilogu 16.
d) Pregled lokacija na kojima će se vršiti podizanje šatorskih naselja
Lokacije na kojima će se podizati šatorska naselja prikazane su u Prilogu 15.
e) Pregled smještaja u objektima privatnih osoba, postupak smještaja
Smještaj u objekte privatnih osoba (domaćinstava) u Ličko-senjskoj županiji se ne planira
zbog kvalitetnih i dostatnih javnih prostora. Iznimno, ovakav smještaj može biti privremenog
karaktera dok snage zaštite i spašavanja ne izvrše zbrinjavanje u kolektivne prostore.
Postupak organiziranog smještaja, kada bi se iznimno provodio, bio bi sljedeći:
- Stožer zaštite i spašavanja Ličko-senjske županije utvrđuje potrebe za smještajem
određenog broja osoba u privatne objekte,
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Stožeri zaštite i spašavanja gradova i općina i povjerenici CZ naselja (s članovima
vijeća mjesnih odbora) predlažu objekte u koje bi se smjestile evakuirane osobe na
zbrinjavanje, u odnosu na nastalo stanje,
Župan postavlja zahtjev Područnom uredu zaštite i spašavanja Gospić za osiguranje
nazočnosti državnog službenika s posebnim ovlastima i odgovornostima, koji
temeljem ovlasti može naložiti privremeni smještaj u dijelu stambenog objekta koji
vlasnik ne koristi za vlastite potrebe, nakon čega počinje razmještaj i trajniji smještaj.
Smještaj može trajati najviše do 30 dana.

f) Zadaća ekipa za prihvat i zbrinjavanje
Ekipu za prihvat sačinjavaju predstavnik Crvenog križa, socijalne službe, povjerenik civilne
zaštite i predstavnik objekta u koji se vrši smještaj. Potreban broj ekipa odrediti će Stožer ZiS
Županije (načelno do 5). Udruge mogu pružiti kvalitetnu pomoć.
Ekipa za prihvat i zbrinjavanje vrši:
- popis osoba koje se zbrinjavaju,
- raspoređuje osobe po objektima i prostorijama smještaja, vodeći računa o
kategorijama osoba,
- organizira medicinsku, psihosocijalnu i drugu pomoć,
- organizira dostavu i podjelu hrane, vode, higijenskih potrepština, i drugo,
- daje informacije o osobama na zbrinjavanju.
g) Pregled humanitarnih organizacija koje pomažu u zbrinjavanju
Caritas Ličko-senjske županije sa svojim cjelinama organizirati će osiguranje osnovnih
potreba stanovništva (odjeća, obuća, prehrana i drugo), povezivanje s rodbinom i slično.
Humanitarne udruge registrirane u RH učestvovati će u pružanju pomoći zbrinjavanima.
Gradska društva Crvenog križa, Vatrogasna zajednica Ličko-senjske županije, i druge udruge
u Županiji (KUD, lovačke, ribolovne) će putem svog brojnog članstva, pružati materijalnu i
fizičku pomoć, osobito kod velikog broja zbrinjavanih osoba. Vatrogasna zajednica se putem
svojih članova uključuje u osiguranje potreba stanovnika u snabdijevanju pitkom i
sanitarnom vodom, osiguranju opreme za grijanje, gašenje požara, prijenos nepokretnih i
invalidnih osoba na liječenje, školovanje i drugo. Vatrogasna zajednica Županije i JVP Gospić
nositelj su koordinacije svih aktivnosti domicilnih i regionalnih DVD ova.
U svim slučajevima i oblicima pomoći ista će se usmjeravati preko Stožera zaštite i
spašavanja Ličko-senjske županije i Ekipa za prihvat i zbrinjavanje, kojima se davatelji pomoći
moraju prethodno obratiti.
h) Veterinarsko zbrinjavanje
Nositelj veterinarskog zbrinjavanja su veterinarske ambulante na području Županije, (Prilog
7.)potpomognute članovima lovačkog društva i vlasnicima stoke.
Veterinarsko zbrinjavanje u Ličko-senjskoj županiji će se vršiti:
- kao zbrinjavanje samo životinja (za karantenu i sl.),
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kao zbrinjavanje životinja nakon izvršene evakuacije stanovništva iz područja.

Veterinarskom zbrinjavanju na području sa kojeg je izvršena evakuacija stanovništva
podliježu sve kategorije domaćih životinja, smještajem na sigurna područja ili odvozom u
najbližu klaonicu, prema procjeni veterinarske struke.
Pripadnici postrojbe CZ specijalističke namjene, kao i druge snage, mogu se također
angažirati (ako nisu na prioritetnim zadaćama).
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